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Sijaisperheissä asuvilla 14-24 –vuotiailla
nuorilla on mahdollisuus päästä
kehittämään ja arvioimaan perhehoitoa
vertaiskehittäjien seurassa.  

Ryhmähaastatteluun otetaan kuusi nuorta
eri sijaisperheistä.  

Haastattelua vetävät Kokemuskuulijat.  
He ovat perhehoidossa varttuneita nuoria
aikuisia.  

Osallistuminen on vapaaehtoista, 
luottamuksellista ja nimetöntä. 
Nuoren ei tarvitse valmistautua
haastatteluun. Riittää, että tulee paikalle. 

Ryhmässä tutkitaan yhdessä perhehoidon
arkea: Asioita, jotka ovat hyvin ja asioita, 
joita pitää yhdessä vielä vahvistaa. 

Nuori saa palkkioksi hyvää seuraa
ja leffalipun!

NUORTEN OHJELMA lauantaina 13.11.2021:
klo 11:00 INFO
klo 11:30 Pizzaa ja muuta purtavaa!
klo 12:00  RYHMÄHAASTATTELU

Tutustuminen
Teemat: Arki, Minä itse, 
Sijaisperheeni, Tunteeni, 
Lastensuojelu, 
Unelmani

klo 15:00 ISO KIITOS JA PÄIVÄN PÄÄTÖS

HEI!

Vertaisarvioinnin kautta nuoret pääsevät
arvioimaan menetelmän soveltuvuutta
perhehoitoon. 

Samalla nuori pääsee arvioimaan
Kokemuskuulijoiden työtä:
Tulinko kuulluksi? 
Puhuttiinko oikeista asioista? 
Oliko toteutustapa toimiva?

Uskomme, että nuorilla on paljon
sanottavaa ja toivomme, että nuori ja 
hänen perheensä hyötyvät
haastattelusta. 

Sijaisvanhempien Parkki

Samaan aikaan nuorten ryhmän kanssa
annamme sijaisvanhemmille mahdollisuuden
työstää samoja teemoja kuin nuoret. Parkin
keskeisistä ajatuksista tehdään kirjallinen
yhteenveto.  Parkin vetäjinä toimivat Pohjois-
Savon lastensuojelun kehittämisyksiköltä
Tarja Pitkänen ja Kaisa Varjoranta.



Ryhmähaastattelun
yhteenveto

Nuorten vastauksista tehdään yhteinen
kirjallinen yhteenveto.  Tämä takaa sen, 
että nuori säilyttää kaikessa
yksityisyytensä. Palaute ei ole julkinen, 
mutta sitä hyödynnetään lastensuojelun
kehittämistyössä. 

Yhteenveto esitellään 
palautetapaamisessa, johon kutsutaan
nuorten ja sijaisvanhempien lisäksi 
sosiaalityöntekijät. Nuorten vanhemmat
saavat palautekoonnin kirjallisena.

MITEN KAIKKI ETENEE ?
Lauantaina 13.11.2021 
Siilinjärven INNOCUMILLA
Isoharjantie 6, S1 
Pohjois-Savon lastensuojelun 
kehittämisyksiköllä 

INFO klo 11:00 
Kokemuskuulijat kertovat nuorille ja 
sijaisvanhemmille vertaiskehittämisestä ja 
-arvioinnista. 

On erityisen tärkeää, että kaikki
vertaisarviointiin osallistuvat nuoret ja heidän
mukanaan tulevat sijaisvanhemmat
osallistuvat infotilaisuuteen!

LOUNAS klo 11:30
Tarjotaan kaikille osallistujille

RYHMÄHAASTATTELU klo 12:00
Kokemuskuulijat haastattelevat nuoret
ryhmänä. Haastattelussa käytetään mm. 
Kyllä-Ei –palikoita, Hymiö-kortteja sekä muita 
toiminnallisia työtapoja. 

Sijaisvanhemmille järjestetään samaan aikaan
toisessa tilassa Parkki, jossa he pääsevät
käsittelemään samoja teemoja kuin nuoret. 
Parkkityöskentelyä ohjaavat Kaisa ja Tarja. 

PALAUTETAPAAMINEN (Siilinjärvi Innocum)
Torstaina 25.11.2021 klo 14-16 
Palautetapaamisessa käsitellään haastattelu-
yhteenveto yhteisesti keskustellen. 
Mukaan kutsutaan myös sosiaalityöntekijät. 

SEURANTATAPAAMINEN (Siilinjärvi Innocum)
Lauantaina 18.12.2021 klo 12-14

Esimerkkejä kysymyksistä:

• Maistuuko ruoka?
• Miten nukut?
• Miten käytät vapaa-aikasi?
• Miten menee koulussa omasta mielestäsi?
• Onko sinulla oma huone?
• Puhutaanko sinulle päihteistä?
• Millainen olet sosiaalityöntekijän silmin?
• Vedetäänkö sijaisperheessäsi yhtä köyttä?
• Kannustetaanko sinua pitämään yhteyttä

sinulle tärkeisiin tai läheisiin ihmisiin? 
• Tarvitsetko tukea tunteiden ilmaisuun?
• Millainen on hyvä tapaaminen

sosiaalityöntekijän kanssa?

Ilmoittautumiset:
kaisa.varjoranta@siilinjarvi.fi



Olet lämpimästi tervetullut! 

T. Kokemuskuulijat & 
taustajoukot

Kokemuskuulijat –kehittäjäryhmä

Kokemuskuulijat-ryhmä on perustettu
vertaiskehittämisen ja -arvioinnin
ympärille. Ryhmään kuuluu 10 alle 27-
vuotiasta nuorta aikuista, joilla on 
perhehoidon kokemusta.  

Ryhmässä on myös ammattilaisia. 
Heidän taustaorganisaatioitaan ovat
• Pohjois-Savon lastensuojelun

kehittämisyksikkö
• Pesäpuu ry.


